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OBČINAM ČLANICAM 

Skupnosti občin Slovenije 

 

 

Zadeva: Evidentiranje v komisije in delovne skupine Skupnosti občin Slovenije 

 

 

Spoštovane, spoštovani! 

 

 

Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem je  

predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in 

delavna področja novih komisij ter delovnih skupin SOS ter sprejelo sklep o odprtju 

postopkov evidentiranja za članstvo v teh komisijah in delovnih skupinah.  

 

Statut SOS v 28 členu določa:  

 

- Predsedstvo SOS lahko kot svoja delovna telesa ustanovi komisije in delovne skupine, ki 

obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja SOS. 

- S sklepom o ustanovitvi delovnega telesa predsedstvo opredeli njihovo sestavo in delovno 

področje. 

- Naloga delovnih teles SOS je, da obravnavajo strokovna vprašanja iz svojega področja, 

pripravljajo strokovna gradiva in pripomočke za delo članic, organizirajo razne oblike 

izobraževanja za potrebe članic, organizirajo strokovne posvete s svojega delovnega področja, 

pripravljajo stališča, pripombe in predloge k predlogom zakonov in podzakonskih predpisov, 

pripravljajo gradiva za obravnavo na sejah glavnega odbora SOS, predsedstva SOS in 

skupščine SOS. 

- Delovna telesa so sestavljena tako, da so v njih sorazmerno in uravnoteženo zastopane 

predstavnice in predstavniki vsake sekcije SOS.  

- V skladu z izraženim interesom in soglasjem predsedstva so lahko člani delovnih teles tudi 

predstavniki posameznih znotraj SOS organiziranih interesnih skupin ali združenj.  

 

V skladu s statutom sta stalni dve komisiji:  

 

 Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja 

 Komisija za proračun in javne finance 



 

 

Skupnost občin Slovenije poleg navedenih stalnih komisij odpira postopek evidentiranja še v 

naslednje komisije: 

 Komisija za prostor 

 Komisija za kulturo 

 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj 

 Komisija za socialo in zdravstvo 

 Komisija za gospodarske javne službe 

 Komisija za mladinsko politiko 

 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo 

 Komisija za turizem 

 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 Komisija za e-poslovanje 

 Komisija za občinsko inšpekcijsko službo 

 Komisija za cestno infrastrukturo 

 Komisija za občinsko redarsko službo 

 Komisija za zaščito in reševanje 

 Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 Komisija za urbani razvoj 

 Komisija za integracijo romske skupnosti 

 

Skupnost občin Slovenije odpira tudi postopek evidentiranja v naslednje delovne skupine 

SOS: 

 Delovna skupina za notranjo revizijo 

 Delovna skupina za urbane in vaške vrtove 

 Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev 

 Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa 

 

Število članic in članov komisij in delovnih skupin ni omejeno. Zaželeno je, da se v delo 

komisij vključijo tisti, ki jih posamezno področje zanima ali je sodilo v njihov (prejšnji ali 

zdajšnji) delokrog ter predvsem tisti, ki imajo interes na teh področjih aktivno delovati. 

Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje komisij in delovnih skupin 

in tako pripomorete k še večji uspešnosti Skupnosti občin Slovenije.  

 

Evidentiranje je odprto do vključno srede, 20.5.2015. Izpolnjene obrazce nam posredujte na 

metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin 

Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.  

Obrazca za evidentiranje se nahajata v priponki. 

 
S spoštovanjem,  

          Jasmina Vidmar  

          Generalna sekretarka 
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